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Ministro anula sessão que 
livrou deputado Donadon
Legislativo. Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, se apoia na Constituição para atender ao pedido do líder do PSDB 
e conceder liminar que permite à Mesa da Câmara, e não ao plenário, decidir sobre a cassação do parlamentar presidiário PÁG. 05

Alunos da 
UTFPR têm 
carros furtados 

Denúncia de que 
EUA espionaram 
Dilma gera cobrança 

Situação piorou com obras 
no estacionamento, desde a 
semana passada PÁG. 04

Segundo o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, houve “violação 
inadmissível” da soberania PÁG. 05

No campus Ecoville | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

Novidades hoje. Depois de colher sugestões dos 
curitibanos nas nove regionais da cidade, prefeitura 
anuncia pacote de mudanças PÁG. 03

Centro Cívico, ontem, no começo da noite: caos e lentidão |RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

População apresenta 
sugestões ao trânsito
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Apesar de as empresas de 
ônibus alegarem terem ti-
do um prejuízo de R$ 26 mi-
lhões desde 2011, o proble-
ma não chegou aos donos 
das concessionárias. Em ju-
nho deste ano, uma delas 
assinou um acordo interno 
prevendo o pagamento de 
R$ 40 mil ao mês para cada 
um dos seus três sócios, a tí-
tulo de pró-labore. 

O documento foi entre-
gue pela Junta Comercial 
aos vereadores, a pedido da 
CPI do Transporte Coletivo. 
“O acordo estava em uma 
ata da eleição da nova dire-
toria, e veio junto a todo o 
histórico de mudanças na 
empresa”, conta o vereador 
Jorge Bernardi (PDT), presi-
dente da CPI.

Há cerca de quinze dias   
as empresas entregaram na 
CPI as planilhas com seus 
dados contábeis, e agora os 
vereadores estão analisando 
os valores que foram usados 
para pagar os seus adminis-
tradores. Até agora, de acor-
do com a CPI, foram iden-
tificadas retiradas de pelo 
menos R$ 1,8 milhão. 

“Queremos saber os lu-
cros consolidados. As empre-
sas que são limitadas alegam 
que os pagamentos são feitos 
em comum acordo, por isso 

ainda não conseguimos esses  
números”, diz Bernardi.

Segundo a assessoria de 
imprensa do Setransp (Sindi-

cato das Empresas de Ônibus 
de Curitiba e Região Metro-
politana), algumas conces-
sionárias remuneram seus 
sócios através de percentual 
de lucros, e outras através do 
pró-labore. Segundo o sindi-
cato, o pagamento é regular 
e teria que ser analisado caso 
a caso nas empresas.

Despesas administrativas
Todo mês, a Urbs repassa 
para as concessionárias R$ 
1,4 milhão para o pagamen-
to das chamadas “despesas 
administrativas”. Por con-

trato, o valor pode ser usa-
do em “pagamento de servi-
ços e necessidades legais” e 
“todos os custos relativos a 
material e supervisão”.

Segundo Bernardi, o re-
passe pode ser usado em re-
munerações. “Esse dinhei-
ro é coberto pelas passagens, 
que são pagas pelos usuários. 
Além dele, as empresas ainda 
têm direito a todo o lucro do 
sistema”, diz o vereador.

Ônibus. Sócios ganham R$ 40 mil ao mês. R$ 1, 8 mi foram pagos, segundo dados contábeis

Empresas apresentaram prejuízos de R$ 26 milhões desde 2011 | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

Empresários lucram 
até no prejuízo, diz CPI

Lei para antenas de celular é debatida

Falta de sinal é a principal reclamação | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

A Assembleia Legislativa co-
meçará a debater hoje uma 
lei geral para a instalação de 
antenas de celular no Para-
ná. “Queremos discutir com 
os municípios e entidades 
uma legislação que regula-
mente e facilite a instalação 
de novas antenas. Com isso 
vamos promover a melho-
ria da cobertura de sinal do 
celular”, afirma o deputado 
estadual Paranhos (PSC).

Segundo o parlamentar,  

que presidiu a CPI da Telefo-
nia Móvel, uma das maiores 
reclamações dos usuários 

paranaenses é falta de sinal. 
Foram convidados para 

o debate de hoje represen-
tantes de 25 associações de 
municípios, diretores das 
empresas operadoras de te-
lefonia, do Sindicato das 
Empresas de Telefonia e téc-
nicos de entidades como o 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Paraná, Con-
selho Regional de Engenha-
ria e Agronomia e outros.
  METRO CURITIBA

5 mil
linhas de celular existem 
no Paraná para cada antena 
instalada. Na Europa e EUA, 
a média é de mil linhas 
para cada antena.

“Em uma única das 
empresas, que é das 
menores, o pro-labore 
é de R$ 120 mil ao 
mês. Queremos 
saber das outras”
JORGE BERNARDI (PDT), PRESIDENTE DA 
CPI DO TRANSPORTE COLETIVOCPI do Pedágio

Ações
O procurador-geral do 
Estado, Julio Cesar Zem 
Cardoso, falará hoje na 
CPI do Pedágio sobre 

as ações que estão em 
andamento questionando 

as concessionárias 
do setor. Segundo 

informações preliminares 
da CPI, diversas ações 
foram suspensas para 

tentar uma negociação 
com as empresas que 

administram o Anel de 
Integração. 

CPI concentra seus trabalhos 
em quatro tópicos

• Lucros. 
Há divergências entre 
as empresas, Urbs e 
vereadores sobre o lucro 
do sistema. As empresas 
alegam prejuízos, mas o 
presidente da CPI aponta 
‘manobras contábeis’.

• Recolhimento do ISS. 
A prefeitura informou 
na CPI que cerca de R$ 9 
milhões não teriam sido 
pagos na gestão anterior. 
Já as concessionárias 
negam e dizem que foi 
a Urbs quem deixou de 
recolher o ISS. Segundo 
Bernardi, pode ter havido 
‘conluio’ entre a gestão 
anterior e as empresas.

• Licitação. 
A CPI investiga a 
legalidade da licitação 
feita em 2010, e afirma 
já ter indícios de 
direcionamento.

• Custos. 
Mais de 70 itens compõem 
a tarifa. A checagem 
de cada um deles é a 
tarefa mais difícil e pode 
depender de auditoria, 
segundo Bernardi. 

Investigações

THIAGO
MACHADO
METRO CURITIBA

Dólar
  - 0,54%

(R$ 2,37)

  Bovespa
  + 3,65%
 (51.835 pts)

 Euro
  - 0,38% 
(R$ 3,11)

 Selic
 (9%)

Salário 
mínimo
(R$ 678)

 Cotações
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A prefeitura promete anun-
ciar hoje pacote de ações vol-
tadas para a gestão do tráfe-
go. O prefeito Gustavo Fruet 
(PDT) dará detalhes em even-
to às 14h, mas o município 
adiantou ontem que serão 
medidas de mobilidade, si-
nalização de ruas, EstaR e 
educação para o trânsito.

Entre os projetos está a 
criação de uma estrutura, 
dentro da Setran, responsável 
pela elaboração de políticas 
públicas focadas em pedes-
tres, ciclistas e cadeirantes.

Outra medida é a elabora-
ção do projeto de lei da Po-
lítica Municipal de Educa-
ção para o Trânsito, que deve 
ser apresentado na Câmara 
de Vereadores neste mês, de 
acordo com a prefeitura. 

“A política municipal vai 
destacar diretrizes de edu-
cação para o trânsito para a 
gestão pública nas próximas 
décadas em Curitiba. É im-
portante que quebremos o 
paradigma de ações pontuais 
e consigamos realizar ações 
e campanhas permanentes. 

Dessa forma, conseguiremos 
modificar a nossa cultura de 
trânsito e desenvolver uma 
cidadania mais efetiva, não 
só buscando nossos direitos, 
mas realizando nossos deve-
res também”, conta Cassiano 
Novo, diretor de Educação da 
Setran.

A expectativa é que o pro-
jeto atenda reivindicações 
apresentadas pela população 
nas nove consultas públicas, 
realizadas em agosto. “Tive-
mos uma média de 80 pes-
soas por reunião, com aproxi-

madamente 25 sugestões por 
encontro”, contou Cassiano.

Entre os temas levantados, 
aponta a prefeitura, estão 
conteúdo de trânsito nas es-
colas, campanhas educativas, 
conscientização dos condu-
tores em relação a pedestres, 
travessias elevadas, faixa de 
pedestre, capacitação de con-
dutores do transporte escolar 
e respeito à sinalização.

Mobilidade. Pacote que deve ser apresentado hoje inclui sinalização, EstaR e educação

Medidas focam gestão do tráfego | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

CAMILA
CASTRO 
METRO CURITIBA

Medidas para melhorar o 
trânsito serão anunciadas

O ferryboat entre Guaratuba 
e Matinhos, no litoral do Pa-
raná, deve ser fechado por 
moradores e usuários duran-
te o próximo fim de sema-
na. O bloqueio deve começar 
às 10h de sábado, Dia da In-
dependência do Brasil, e ter-
minar apenas na noite de 
domingo.

O ato quer chamar a aten-
ção da prefeitura de Guaratu-
ba e do Governo do Paraná 
para a importância da cons-
trução da ponte ligando os 
dois municípios. “Não há filas 
apenas na temporada, fora 
dela também há. Queremos 
tranquilidade, segurança”, 
comenta o organizador do 
Ponte Travessia de Guaratuba 
Já, Alex Fatel.  METRO CURITIBA

Protesto. 
Ferryboat de 
Guaratuba 
será fechado 

Grupo quer ponte entre Matinhos e 
Guaratuba | METRO CURITIBA



Furtos e roubos contra alunos 
do Campus Ecoville da UTFPR 
(Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná) trazem medo 
aos estudantes que frequen-
tam a universidade, principal-
mente no período da noite.

Alunos denunciam que há 
falta de segurança e ilumina-
ção na região, mas desde a 
segunda-feira da semana pas-
sada, a situação piorou. Isso 
porque o estacionamento da 
universidade foi fechado pa-
ra obras. A administração da 
instituição ofereceu um ter-
reno a cerca de 500 metros. 
Mas, segundo os alunos, não 
há segurança no local.

“É um espaço mal loca-
lizado. Entre colocar lá ou 
deixar na rua, as pessoas 
preferem deixar na rua. Já 
sei de muita gente que teve 

o carro arrombado no cami-
nho até o estacionamento 
improvisado”, disse a estu-
dante Camila Litz. 

Pelo Facebook, alunos 
registram as reclamações 
na página “Reivindicações 

UTFPR Ecoville”. 
O diretor de Planejamen-

to e Administração da UTFPR, 
Sandro Nei, garante que o cro-
nograma previa o fim da obra 
em até 20 dias, mas é necessá-
rio que haja tempo bom para 

a execução da obra.
“Para minimizar o proble-

ma, contratamos um segu-
rança para ficar até às 23h30 
no estacionamento, mas os 
crimes acontecem na rua”, 
disse o diretor.  METRO CURITIBA

“Sei de alunos que tiveram 
os carros roubados. Dá 
medo até de ficar no 
ponto de ônibus”.

JULIANA DE CARVALHO, 18 ANOS

“Dentro do estacionamento 
já arrombaram até carros 
de professores. A região  
esta perigosa”.

PATRICK BATISTA, 23 ANOS

“Muitos amigos já 
tiveram os estepes 
roubados dentro do 
próprio estacionamento”.

REBECA BAUTZ, 24 ANOS

PERGUNTA Considera a região perigosa?
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Campus Ecoville. Roubos e furtos frequentes na região têm transformado a rotina de alunos, que, à noite, só saem da aula em grupo

Com insegurança, alunos param os carros na rua | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

Arrombamentos de carros 
assustam alunos da UTFPR

PRF faz 35 novas 
apreensões

A Polícia Rodoviária Fede-
ral realizou 35 apreensões 
durante o fim de semana, 
em todo o Paraná. Foram 
cigarros, aparelhos eletrô-
nicos, roupas, bebidas e 
pneus contrabandeados 
que acabaram retidos. Em 
uma das apreensões, um 
adolescente de 17 anos 
foi flagrado com quase 5 
mil peças de vestuário, em 
Campina Grande do Sul.

Presos fogem, mas 
são recapturados

Três homens presos na 
Delegacia de Furtos e 
Roubos de Veículos con-
seguiram escapar ontem, 
no fim da manhã. No en-
tanto, acabaram recap-
turados em poucos mi-
nutos. A Secretaria de 
Segurança Pública não 
soube informar como eles 
escaparam. A carceragem 
tem espaço para 40 pre-
sos, mas estava com 131.

CGU fi naliza 
julgamentos 

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) encerrou o 
julgamento administra-
tivo de 30 policiais ro-
doviários federais envol-
vidos num esquema de 
favorecimento ao con-
trabando em postos ro-
doviários da BR 277, na 
região de fronteira (14 
foram demitidos). A ope-
ração Trânsito Livre foi 
realizada em 2003.

Fim de semana DFRV Trânsito Livre

O Tribunal de Justiça do Pa-
raná (TJ-PR) negou o pedi-
do de habeas corpus e man-
teve a prisão preventiva do 
ex-assessor da Casa Civil 
da Presidência da Repúbli-
ca Eduardo André Gaievski, 
acusado de pedofilia e estu-
pro de vulnerável em Reale-
za, no Sudoeste do Paraná.

De acordo com a deci-
são, divulgada ontem, a 
Justiça mantém a prisão 
devido à “gravidade con-

creta do delito, e no que se 
refere aos indícios de exis-
tência do crime e à suspei-
ta fundada de que o pa-
ciente [Eduardo Gaievski] é 
autor das infrações que lhe 
são imputadas”.

O relator do pedido no 
TJ-PR é o desembargador 
Luiz Carlos Gabardo. A de-
fesa de Gaievski afirmou 
que vai recorrer ao Supe-
rior Tribunal de Justiça.  

 METRO CURITIBA

Justiça nega habeas corpus 
a ex-assessor da Casa Civil

Gaievski foi preso no sábado | ARQUIVO
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A polêmica sessão secreta 
da Câmara que manteve o 
mandato de Natan Donadon 
(ex-PMDB-RO) foi cancelada 
ontem por uma liminar con-
cedida pelo ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
Roberto Barroso. A decisão 
foi uma resposta a um man-
dado de segurança apresen-
tado pelo líder do PSDB, de-
putado Carlos Sampaio (SP), 
e permite que a Mesa Dire-
tora decida pela perda auto-
mática do mandato. 

“A Constituição prevê, 
como  regra geral, que ca-
be a cada uma das Casas do 
Congresso Nacional, respec-
tivamente, a decisão sobre a 
perda do mandato. Esta re-
gra geral, no entanto, não 
se aplica em caso de con-

denação em  regime inicial 
fechado, por tempo supe-
rior ao prazo remanescente 
do  mandato parlamentar”, 
afirmou na sentença.

Barroso esclarece que os 
efeitos da decisão valem até 
que o STF julgue a liminar, 
ainda sem prazo. Antes, a 
AGU (Advocacia Geral da 
União) e a Câmara têm 10 
dias para se manifestar.

Donadon cumpre pena de 

13 anos de prisão por desvio 
de recursos públicos da As-
sembleia Legislativa de Ron-
dônia entre 1995 e 1998. Ele 
ocupa uma cela individual 
da Penitenciária da Papuda e 
responde por peculato e for-
mação de quadrilha. Diante 
do salvo conduto obtido pe-
la Câmara, ele estava somen-
te afastado do mandato, sem 
direito a salários, gabinetes 
ou verbas indenizatórias. O 
suplente Amir Lando (PMDB-
-RO) está no cargo. 

A Mesa Diretora deverá 
convocar uma reunião ex-
traordinária para decidir 
pela cassação do mandato. 
A defesa de Donadon avalia 
recorrer da liminar, alegan-
do que a decisão é arbitrá-
ria.  METRO BRASÍLIA

Preso. Roberto Barroso concede liminar que permite à Mesa Diretora 
declarar perda de mandato do deputado sem passar pelo plenário

Liminar isola Donadon de decisões corporativistas | FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

STF dá nova chance para 
Câmara cassar Donadon

Um avião da TAM vindo 
de Madri, com destino a 
São Paulo, fez um pouso 
de emergência em Fortale-
za (CE) após enfrentar uma 
turbulência na madrugada 
de ontem. De acordo com 
a Infraero, 15 pessoas fica-
ram feridas (12 passageiros 
e três tripulantes).

O voo, com 168 passagei-
ros e 16 tripulantes, saiu às 
18h11 (horário de Brasília) 
da Espanha, e devia chegar 
às 4h55 em São Paulo. A tur-
bulência aconteceu próxi-
mo à linha do Equador, por 
volta de 1h. A aterrissagem 
ocorreu à 1h36. 

Os feridos foram levados 
para o IJF (Instituto José 
Frota), em Fortaleza. Ape-
nas duas passageiras per-
manecem internadas. Uma 
delas, a colombiana Tatia-
na Indira Velandia, sofreu 
uma fratura na coluna e 
uma luxação no cotovelo. 
Os demais passageiros em-
barcaram para Guarulhos 
às 13h50.  METRO

15 feridos. 
Voo de Madri 
faz pouso de 
emergência

“A perda do mandato se 
dá automaticamente, 
por força da 
impossibilidade jurídica 
e física de seu exercício.”
ROBERTO BARROSO, MINISTRO DO STF

Concentração de manifestantes em 
junho | VALTER CAMPANATO/ABR

Após 16 horas, terminou no 
fim da manhã de ontem a 
reconstituição do desapare-
cimento do ajudante de pe-
dreiro Amarildo de Souza, 
que foi levado por PMs da 
UPP (Unidade de Polícia Paci-
ficadora) da Rocinha, no Rio 
de Janeiro, no dia 14 de julho 
e nunca mais foi visto. A esti-
mativa da Polícia Civil é que 
o resultado da reconstitui-
ção saia entre 15 e 30 dias. A 
encenação, que contou com 
cem agentes, já é considera-
da uma das mais longas da 
história da  corporação. 

Os parentes do ajudante 
de pedreiro não participaram 
da reconstituição. Segundo o 
delegado da Divisão de Ho-
micídios, Rivaldo Barbosa, foi 
uma forma de preservá-los, já 
que ele já tinha ouvido o de-
poimento de todos.

Os trabalhos se iniciaram  
no início da noite de domin-
go, na localidade conhecida 
como Cachopa, onde o aju-
dante de pedreiro foi abor-
dado por policiais milita-
res. Os 16 PMs que estavam 
de plantão na noite do de-
saparecimento foram ouvi-
dos na sede da UPP, junto 
com o comandante da uni-
dade, major Édson Santos, 
que deixará o cargo nos pró-
ximos dias. 

Os quatro PMs que condu-
ziram Amarildo à base da UPP 
refizeram o trajeto junto com 
os investigadores. Alegando 
que moravam em comunida-
des violentas, dois militares 
estavam com o rosto encapu-
zados. Segundo o delegado, a 
simulação vai indicar se há al-
guma contradição entre o que 
disseram os PMs.  METRO RIO

PM escondeu o rosto durante encenação | ALE SILVA/FUTURA PRESS

A denúncia de espionagem 
dos telefonemas, e-mails e 
mensagens de celular da pre-
sidente Dilma Rousseff e de 
assessores que teria sido co-
metida pela NSA (Agência de 
Segurança Nacional dos Esta-
dos Unidos) levou o governo a 
cobrar uma explicação formal 
do governo Barack Obama. 

O chanceler brasileiro, 
Luiz Alberto Figueiredo, con-
vocou ontem uma reunião 
com o embaixador dos Es-
tados Unidos no Brasil, Tho-
mas Shannon, para manifes-
tar indignação do Brasil que 
classifica o caso como viola-
ção da soberania. “O tipo de 
reação dependerá do tipo de 
resposta. Por isso queremos 
uma resposta formal, por es-
crito, ainda esta semana para 
que seja avaliada e a partir daí 
vamos ver qual tipo de reação 
será feita”, disse Figueiredo.

Entre as possibilidades 
avaliada está a de recorrer à 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas) pedindo sanções. 
O governo brasileiro também 
buscará países desenvolvidos 
e os Brics - bloco formado por 
Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul - para avaliar co-
mo se protegem e quais ações 
conjuntas podem ser toma-

das para evitar a violação da 
privacidade. “Se confirmado 
os fatos está configurada uma 
violação inadmissível à nossa 
soberania que não pode ocor-
rer sob nenhum pretexto”,  
afirmou o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardoso.

A denúncia pode levar a 
presidente Dilma Rousseff 
cancelar uma visita oficial aos 
Estados Unidos, que está mar-

cada para outubro.

Anti-bisbilhotice
Para evitar acesso de terceiros 
a dados confidenciais, o gover-
no começou os estudos para a 
criação, em data ainda indefi-
nida, de um provedor nacio-
nal de acesso à internet. O sis-
tema de e-mail criptografado 
seria operado pelos Correios.  

 METRO BRASÍLIA

Dilma comandou reunião de emergência | ALAN MARQUES/FOLHAPRESS 

“Não vamos permitir a violação dos direitos humanos 
dos brasileiros, o direito à privacidade e à proteção dos 
seus direitos individuais. Isso o governo não tolerará.” 
LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO, MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

‘Espionagem é violação 
inadmissível da soberania’ 

Amarildo. Reconstituição 
do caso durou 16 horas

Cientes de que serão os 
principais alvo das manifes-
tações marcadas para o fe-
riado de 7 de setembro, no 
próximo sábado, os deputa-
dos e senadores colocarão 
em prática a partir de hoje 
uma agenda positiva. A re-
percussão negativa da ma-
nutenção do mandato do 
deputado preso Natan Do-
nadon (sem partido - RO) se-
rá a inspiração da pauta.

A Câmara promoverá 
audiência pública sobre a 
PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) que prevê 
o fim do voto secreto. O Se-
nado irá debater a PEC que 
trata da perda de mandato 
automática de políticos con-
denados.  METRO BRASÍLIA

Antiprotesto. 
Congresso 
prepara nova 
pauta
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“Para os próximos meses, 
esperamos aumento das 
exportações de petróleo e 
redução das importações. 
Haverá uma melhora”
DANIEL GODINHO, SECRETÁRIO DE 
COMÉRCIO EXTERIOR

A Samsung vai apresentar 
seu relógio inteligente ama-
nhã na Alemanha, mas ru-
mores sobre o Galaxy Gear 
não param de surgir na inter-
net. O site especializado em 
tecnologia Venture Beat disse 
ter tido acesso a um dos pro-
tótipos do aparelho, que ro-
dará o sistema Android e terá 
tela OLED de alta resolução. 

Uma câmera de 4 Mega-
pixels fica localizada na pul-
seira e pequenos microfones 
estão instalados no fecho, 
descreveu o site. O Galaxy 
Gear é capaz de se conectar, 
por meio de bluetooth, com 
outros aparelhos da linha S, 
da Samsung, e possivelmen-
te com qualquer celular e ta-
blet Android. 

O relógio de pulso tam-
bém apresenta conexão wi-fi 
e poderá ser ativado por co-

mando de voz. A bateria de-
verá durar dez horas. 

O site ponderou que é 
possível que a versão descri-
ta não seja aquela que de fa-
to será posta à venda, já que 
a Samsung costuma distri-
buir protótipos diferentes 
aos parceiros para coibir va-
zamentos.  METRO

Apple começa a 
trocar aparelho 
antigo nos EUA 
A Apple lançou um pro-
grama de troca de mode-
los de iPhones mais anti-
gos em suas lojas de varejo 
nos EUA, num momento 
em que se prepara para o 
lançamento de uma nova 
versão do smartphone. 

A companhia vai ofere-
cer créditos pelos celulares 

usados que poderão ser uti-
lizados na compra de apa-
relhos novos. Mesmo os 
smartphones quebrados 
são anunciados no eBaypor 
até US$ 125, sendo reven-
didos nos Estados Unidos e 
em outros países. 

A nova versão do apa-
relho deve ser lançada no 
dia 10. Além do iPhone 
5S, a expectativa é de seja 
apresentado um aparelho 
de baixo custo para con-
correr com o S4 Mini, da 
Samsung.   METRO 

Novo iPhone

Fortuna é estimada em menos de US$ 900 milhões |  DANILO VERPA/FOLHAPRESS

Fundo suíço 
deve comprar 
Hotel Glória 
O fundo suíço Acron AG 
pode comprar o Hotel 
Glória, no Rio de Janei-
ro, do empresário Ei-
ke Batista, por R$ 225 
milhões. O acordo de-
ve ser fechado em dois 
meses. A empresa suíça 
está negociando a com-
pra há quase dois anos.

O Hotel Glória foi ad-
quirido em 2008 por Ei-
ke e está sendo refor-
mado. Com apenas 26% 
da obra concluída, o 
empreendimento de-
ve ser inaugurado ape-
nas em maio de 2015. 
Para reformar o hotel, 
um dos mais tradicio-
nais do Rio, foi contra-
tado um financiamento 
de R$ 190,6 milhões do 
BNDES.  METRO

Por R$ 225 milhões

Site vazou neste final de semana
imagens do relógio | REPRODUÇÃO

Tecnologia. Samsung vai 
lançar relógio inteligente

Mais de 220 mil famílias já 
tomaram R$ 1 bilhão em 
crédito para comprar mó-
veis e eletrodomésticos por 
meio da linha “Minha Ca-
sa Melhor”. A informação 
foi apresentada ontem pela 
presidente Dilma Rousseff 
no programa semanal de rá-
dio Café com a Presidenta. 

No lançamento do “Mi-
nha Casa Melhor”, em 12 
de junho, o governo divul-
gou que a expectativa era 
de que 3,7 milhões de fa-
mílias fossem beneficiadas, 
com um total de R$ 18,7 bi-
lhões. O programa oferece 
crédito a juros mais baixos, 
de 5% ao ano, que os prati-
cados no mercado, para as 
famílias atendidas pelo pro-
grama “Minha Casa Minha 
Vida” comprarem eletrodo-
mésticos e móveis.  METRO

Crédito. ‘Minha 
Casa Melhor’ já 
liberou R$ 1 bi

A Verizon Communications 
vai comprar os 45% restan-
tes da Verizon Wireless 
da britânica Vodafone por 
US$ 130 bilhões. Com isso, 
conclui o esforço de uma 
década para ganhar total 
controle sobre a operadora 
de telefonia móvel mais lu-
crativa dos Estados Unidos.

O acordo é a terceira maior 
aquisição da história e marca 
a saída da Vodafone do mer-
cado de celular dos EUA. É su-
perada apenas pela compra 
da alemã Mannesmann pela 
Vodafone, em 1999, por US$ 
203 bilhões, e a fusão da AOL 
e Time Warner, em 2000, de 
US$ 181 bilhões.  METRO

Negócio é o terceiro maior já fechado no mundo | SHANNON STAPLETON/REUTERS

Telefonia. Verizon paga 
US$ 130 bi à Vodafone

Eike Batista deixou de ser 
bilionário e tem menos de 
US$ 900 milhões, segundo 
os cálculos da “Forbes”. Em 
março de 2012, o empresário 
chegou a ocupar o 7º do ran-
king da revista, com uma for-
tuna de US$ 30 bilhões. 

Nas últimas contas es-
tão incluídas dívidas de 

US$ 2,7 bilhões em emprés-
timos. A queda de 40% das 
ações da OGX na sexta-fei-
ra contribuiu para a sua saí-
da do time de bilionários. Ei-
ke também se desfez de 49,8 
milhões de ações da empre-
sa, ou 1,54% do capital, e pre-
tende realizar vendas adicio-
nais pontuais.  METRO

Eike Batista deixou de ser 
bilionário, diz ‘Forbes’

Papéis da 
OGX e China 
puxam Bolsa
A Bolsa de Valores teve a 
maior alta diária em mais de 
13 meses, impulsionada pelos 
papéis da petroleira OGX, que 
avançaram mais de 30%, e por 
dados fortes sobre a atividade 
industrial da China. O Iboves-
pa avançou ontem 3,65%, a 
51.835 pontos, maior alta diá-
ria desde 27 de julho de 2012 
(4,72%).

Após terem despencado 
40% na sexta-feira, para sua 
mínima histórica a R$ 0,30, as 
ações da OGX, empresa de pe-
tróleo do grupo EBX, de Eike 
Batista, lideraram as altas do 
dia, com valorização de 33%.

Na semana passada, a ação 
da petroleira de Eike foi der-
rubada pela notícia de que o 
empresário estaria negocian-
do a conversão da dívida da 
OGX em participação acioná-
ria na companhia, o que dilui-
ria os demais acionistas.

Os papéis preferenciais 
da blue chip Vale também 
levantaram o índice. As 
ações mais negociadas da 
mineradora tiveram alta de 
2,95%, para R$ 32,02. A al-
ta, no entanto, foi generali-

zada: das 73 ações que com-
põem o Ibovespa, apenas 6 
caíram.

O mercado repercutiu on-
tem dados sugerindo que a 
China, grande parceira co-
mercial do Brasil, pode ter 
evitado a desaceleração de 
sua economia. A pesquisa 
Índice de Gerentes de Com-
pras (PMI, na sigla em inglês) 
mostrou que a atividade in-
dustrial chinesa cresceu pela 
primeira vez em quatro me-
ses em agosto. 

Além disso, também con-
tribuiu para o clima mais 
ameno nos mercados o adia-

mento do conflito de potên-
cias ocidentais com a Síria.

Nova composição 
O Ibovespa passou a ter on-
tem uma nova composição, 
com a inclusão das ações da 
Anhanguera e da Kroton. As-
sim, o índice passa a contar 
com 73 ações de 67 empre-
sas. Antes eram 71 ações de 
65 empresas.

Outra novidade na compo-
sição foi a menor participação 
das ações mais negociadas de 
Petrobras, Vale, e dos papéis 
da OGX. Já o Itaú passou a ter 
maior fatia no índice.  METRO

Mercados. Ibovespa sobe 3,65%, a maior alta diária em 13 meses. 
Ações da petroleira valorizaram mais de 30% após tombo na sexta

Indústria chinesa mostra recuperação e anima mercados | REUTERS

A balança comercial brasi-
leira registrou um déficit 
de US$ 3,76 bilhões de ja-
neiro a agosto deste ano, 
segundo o Mdic (Ministério 
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior). 
É o maior resultado negati-
vo para este período desde 
1995 (-US$ 4,12 bilhões).

De janeiro a agosto, as 
exportações somaram US$ 
156,65 bilhões, ao mesmo 
tempo que as importações 
totalizaram US$ 160,41 bi-
lhões. “A situação é conjun-
tural e se deve ao expressivo 
aumento das importações de 
petróleo e derivados. O défi-
cit em petróleo e derivados 
atinge a casa dos US$ 16 bi-
lhões”, disse o secretário de 
Comércio Exterior do Mdic, 
Daniel Godinho.  METRO

Balança. Saldo 
comercial até 
agosto é o pior 
em 18 anos
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Tornado atinge o Japão
Um forte tornado varreu a cidade Koshigaya, ao norte de 
Tóquio, no Japão. De acordo com a agência de notícias Kyodo, 
ao menos 30 pessoas ficaram feridas e diversos prédios foram 
danificados pela força do vento |  KYODO/REUTERS

Fukushima

Radiação em 
usina é ‘desafi o 
bastante sério’

Em visita ao Brasil, o mi-
nistro dos Negócios Es-
trangeiros do Japão, Fu-
mio Kishida, disse que os 
vazamentos de água ra-
dioativa na usina nuclear 
de Fukushima mantêm 
o governo em alerta. “A 
contaminação tem sido 
um desafio bastante sério. 
O Japão deve fazer um es-
forço para que ocorra to-
tal transparência da situa-
ção para a comunidade 
internacional”, disse Ki-
shida.  METRO

Espionagem

México condena 
categoricamente 
vigilância da NSA

O governo mexicano, que 
também teve comunica-
ções interceptadas pela 
NSA (sigla em inglês pa-
ra Agência Nacional de 
Segurança) condenou os 
EUA “categoricamente”. 
O embaixador americano 
no país foi convocado a 
dar explicações.  METRO

O governo de Barack Obama 
trabalha para obter o apoio 
do Congresso a uma ação mi-
litar na Síria. Ontem, mem-
bros do gabinete falaram a 
parlamentares democratas, 
e dois senadores republica-
nos foram recebidos na Casa 
Branca, em um esforço para 
convencer os congressistas.

Os secretários de Esta-
do, John Kerry, e da Defesa, 
Chuck Hagel, fizeram uma 
conference call de 70 mi-
nutos com 127 democratas. 
Ambos vão hoje ao Senado 
para falar sobre a eventual 
ação militar no país árabe.

A maioria dos congres-
sistas quer garantir que não 
haja o envio de tropas à Sí-
ria. “Esta não é uma ques-
tão de confiar no presiden-
te, eu confio no presidente. 
Esta é uma questão da auto-
ridade que o Congresso de-
cida conceder”, disse o de-
mocrata Chris Van Hollen, 

de Maryland.
Analistas acreditam que 

o Congresso vá aprovar a 
intervenção, muito embora 
devam ser feitas mudanças 
no texto enviado pela Casa 
Branca. “Essa seria uma for-
ma de garantir a credibilida-
de de futuras ameaças dos 
EUA, por exemplo, contra 
o Irã”, observa Alan Kuper-

man, professor de relações 
internacionais na Universi-
dade do Texas.

O senador republicano 
John Mccain, que esteve na 
Casa Branca, defendeu a in-
tervenção. Recuar, segundo 
ele, “seria catastrófico e mi-
naria a credibilidade dos EUA 
e do presidente”. Mccain se 
disse favorável, inclusive, a 

uma ofensiva mais ampla, 
com apoio aos rebeldes.

Enquanto os america-
nos discutem a ação, o re-
gime de Bashar Al Assad 
ganha tempo. Ontem, o di-
tador enviou uma carta à 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas), pedindo que a 
entidade impeça a operação 
americana.  METRO

Intervenção. Governo 
precisa convencer 
congressistas de que 
não haverá envio de 
tropas ao país árabe

Rebeldes na frente do edifício destruído por bombardeio, em Aleppo | STRINGER/REUTERS

Síria: Obama busca aprovação

A despeito de uma série de 
escândalos durante sua ges-
tão como secretário de Esta-
do do Vaticano, o cardeal Tar-
cisio Bertone, uma das figuras 
mais poderosas da Santa Sé, 
se disse vítima de uma rede 
de “corvos e víboras”.

De acordo com a imprensa 
italiana, Bertone fez as decla-
rações na saída de uma mis-
sa, na Sicília. “Vejo o balanço 
destes anos de forma positiva. 
Claro que houve muitos pro-
blemas, especialmente nos úl-
timos dois anos”, afirmou o 
religioso, no que parece ter 
sido uma alfinetada no papa 
emérito Bento 16.

“Foram derramadas acu-
sações sobre mim. Uma rede 
de corvos e víboras. Mas isso 

não deve obscurecer o que eu 
considero positivo”, acrescen-
tou Bertone. No sábado, o pa-
pa Francisco anunciou a saída 
do cardeal do cargo de secre-
tário de Estado. Bertone, que 
exercia a função há sete anos, 

será substituído pelo núncio 
(embaixador) da Venezuela, 
Pietro Parolin.

Bertone é apontado como 
responsável por esconder cri-
mes de pedofilia e lavagem de 
dinheiro na Santa Sé.  METRO

Cardeal Bertone afirma ser 
vítima de ‘corvos e víboras’

O nº 2 do Vaticano fica no cargo até outubro | ALESSANDRO BIANCHI/ARQUIVO/REUTERS

Aumenta o cerco à Irmandade
Uma comissão judicial do Egi-
to recomendou a dissolução 
da ONG que dá forma legal à 
Irmandade Muçulmana. Caso 
o tribunal acate o conselho, 
o grupo se tornará ilegal no 
país, assim como era durante 

a ditadura de Hosni Mubarak.
A próxima audiência sobre 

o caso está marcada para no-
vembro, mas é possível que a 
Justiça antecipe a decisão.

No domingo, uma promo-
toria anunciou que o ex-pre-

sidente Mohamed Mursi, liga-
do à Irmandade e deposto em 
3 de julho, será julgado por 
“incitar assassinatos”. As mor-
tes ocorreram durante mar-
chas  que pediam a volta de-
le ao poder.  METRO

França diz 
que não agirá 
sozinha
Com o debate em Washing-
ton e a rejeição do parla-
mento britânico à interven-
ção, na semana passada, o 
governo francês se viu pres-
sionado pela oposição a 
também submeter o assun-
to a deputados e senadores.

Altos membros do par-
tido governista negaram 
que pretendam enviar o te-

ma aos parlamentares. O 
gabinete, entretanto, res-
saltou que a França não vai 
agir sozinha. “O presidente 
continua seu trabalho de 
persuasão para construir 
uma coalizão sem demo-
ra”, disse o primeiro-minis-
tro, Jean-Marc Ayrault.

A lei francesa não exige 
aprovação parlamentar pa-
ra ações militares de me-
nos de quatro meses de du-
ração. Amanhã, haverá um 
debate sobre o assunto, 
mas sem votação. 

 METRO 

Após pressão

Premiê (à dir.) disse que decisão cabe ao presidente | CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
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‘Paiol Literário’ recebe 
hoje João A. Carrascoza

O projeto “Paiol Literário” 
recebe hoje, às 19h30, o es-
critor João Anzanello Car-
rascoza para um bate-papo 
com o público. Com media-
ção do jornalista e escritor 
Rogério Pereira, o encontro 
tem entrada franca e acon-
tece no Sesc Paço da Liber-
dade. O evento é promovi-
do pelo jornal “Rascunho”, 
em parceria o Sesi Paraná.

Nascido em Cravinhos 
(SP), em 1962, João Anzanel-
lo Carrascoza é um premia-
do contista – autor dos li-
vros “Hotel solidão” (1994), 
“Duas tardes” (2002) e “Dias 
raros” (2004), entre outros 
– e estreia neste mês no ro-
mance, com “Aos 7 e aos 40” 
(Cosac Naify). 

Carrascoza também é 
autor de obras para o pú-
blico infantojuvenil, como 
“Aquela água toda” (2012). 
Dos prêmios que recebeu, 
destacam-se o Guimarães 

Rosa/Radio France Interna-
tionale e o Jabuti. Seus con-
tos foram traduzidos para 
o inglês, francês, italiano, 
sueco e espanhol.

Desde 2006, o “Paiol Lite-
rário” já trouxe 61 grandes 
nomes da literatura brasilei-
ra a Curitiba. Informações pe-
lo 3527-2011.  METRO CURITIBA

Literatura. Escritor participa de bate-papo no Sesc Paço da 
Liberdade, com mediação de Rogério Pereira e entrada franca

Contista premiado, Carrascoza estreia no romance neste mês | DIVULGAÇÃO

Na reta final para o Miss 
Brasil, que acontece em Be-
lo Horizonte no próximo 
dia 28, a maringaense Ísis 
Stocco Machado se prepara 
para representar o Paraná.

“Está sendo bem intensa 
a preparação para o Miss Bra-
sil. Tenho uma equipe de pro-
fissionais, com nutricionista, 
personal trainer. Também es-
tou fazendo aulas de passare-
la e oratória”, conta a Miss Pa-
raná. Eleita em junho entre as 
30 mais belas do Estado, Ísis, 
de 21 anos, continua cursan-
do Direito na UEM (Universi-

dade Estadual de Maringá). 
“Estou no 2º ano do curso, 
com aulas à noite. Os profes-
sores têm me ajudado a dar 
conta de tudo. Não estou fa-
zendo muitos eventos, por 
enquanto. Meu foco é o con-
curso nacional”, afirma.

Há três semanas, ela foi 
homenageada na Câmara Mu-
nicipal de Maringá. “Foi uma 
surpresa, porque me deram o 
medalhão da cidade. Fazia 12 
anos que Maringá não vencia 
o estadual, e estou sendo bem 
apoiada por todos”, diz Ísis.

 METRO CURITIBA

Miss Brasil. Ísis Machado 
se prepara para o concurso

Miss Paraná foi homenageada pela Câmara de Maringá, sua cidade | DIVULGAÇÃO

Bate-papo

Eduardo 
Ferraz 

lança livro
O consultor em gestão de 
pessoas Eduardo Ferraz 

lança o livro “Seja a Pessoa 
Certa no Lugar Certo” 
[Ed. Gente, 192 págs., 

R$ 24,90] e participa de 
um bate-papo hoje, às 

19h30, na Livrarias Curitiba 
(ParkShopping Barigui). A 

entrada é gratuita.



CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2013
www.readmetro.com |10| {CULTURA} 

Compõe, ensaia, grava. O pro-
cesso de lançamento de um 
álbum tem muitas etapas tra-
balhosas, ainda mais quando 
a banda decide ter controle 
total do seu produto. Esse é o 
caso de Apanhador Só e Porto, 
que lançam seus novos discos.

Responsável pela maio-
ria das letras do Apanhador, 
o cantor Alexandre Kumpins-
ki revelou que este segun-
do disco “Antes que tu Con-
te Outra”, lançado através 
de crowdfunding, represen-
ta uma coerência com seus 
conceitos. “A ideia de finan-
ciamento pelos fãs caiu como 
uma luva. O álbum se torna 
mais democrático e um obje-
tivo em comum que se mate-
rializa”, analisa Kumpinski.

A liberdade reflete nas 
composições. O novo disco 
– com turnê que passa pelo 
Teatro Paiol no próximo dia 
20 – se mostra mais raivo-
so. “Talvez quiséssemos que 
o disco devolvesse a violên-
cia diária que somos víti-
mas, simbólicas ou físicas”, 

explica o músico.
Na mesma linha che-

ga o primeiro disco do Por-
to, projeto do baterista Ri-
chard Ribeiro, que juntou o 
dinheiro de suas colabora-
ções com artistas como Tu-
lipa Ruiz e Marcelo Jeneci 
para bancar “Odradek”, re-
cém lançado, também na 
capital paulista. “Tenho li-
berdade plena para decidir 
sozinho por cada passo do 
álbum”, explica Ribeiro.

Suas músicas instrumen-
tais alternam momentos re-
flexivos e densos que se 
encontram em belas harmo-
nias, mas Richard conta que 
as composições também fo-
ram influenciadas por escri-
tores de ficção científica, co-
mo o polonês Stanislaw Lem 
(1921-2006). “Essa temática é 
só um pano de fundo para as 
questões do ser humano e dos 
nossos sentimentos”, explica.

Música. Em nome da liberdade, Apanhador Só e Porto lançam novos discos através do crowdfunding e dinheiro do próprio bolso

Show do Apanhador Só no Paiol, dia 20, já tem ingressos à venda  | ROBERTA SANT’ANNA

Pela independência

Porto lança seu primeiro disco | DIVULGAÇÃO

PAULO
BORGIA 
METRO SÃO PAULO

“ANTES QUE TU 
CONTE OUTRA”
APANHADOR SÓ

PARA DOWNLOAD 
NO SITE 

APANHADORSO.
COM

“ODRADEK”
PORTO

PARA DOWNLOAD 
NO SITE 

PORTODUO.COM
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Voltando aos palcos com 
um novo show solo de 
stand-up – depois do po-
lêmico ‘A Arte do Insulto’ 
–, Rafinha Bastos vive uma 
ótima fase profissional. Su-
cesso na TV a cabo com o 
reality show ‘A Vida de Ra-
finha Bastos’, que chega ao 
fim da primeira temporada 
na semana que vem, e de 
volta ao programa ‘A Liga’, 
da TV Band, o comedian-
te também faz parte do do-
cumentário ‘O Banquete’, 
uma parceria com o ator e 
humorista Fábio Silvestre.

Como surgiu o convite 
para o documentário?
Eu trabalho com o Fábio (Sil-
vestre) há algum tempo. Ele 
inclusive participou de al-

guns episódios do reality 
show que eu escrevo e diri-
jo no canal FX. É um orgulho 
para mim fazer parte desse ti-
me de comediantes, ao lado 
de amigos como Danilo Gen-
tili, Oscar Filho, Diogo Portu-
gal e outros. ‘O Banquete’ es-
tá em fase de pós-produção e 
deve ser lançado em breve.

Como está sendo seu 
retorno para ‘A Liga’?
Estou fazendo participações 
no programa, ainda em cará-
ter provisório. Creio que de-
va continuar assim até o fim 
do ano. Nunca briguei com 
a Band. Nossa relação sem-
pre foi boa, mas precisou 
‘dar uma respirada’ por um 
tempo, o que foi inevitável 
naquela época. Mesmo fora, 

sempre mantive o contato 
com os colegas de ‘A Liga’.

Seu novo show é mais 
ácido? O que pode 
nos adiantar? 
Fiquei longe dos palcos por 
um tempo, inclusive de Curi-
tiba, onde vou passar com o 
show no dia 6/10 (veja abai-
xo). É muito bom estar de 
volta com a Ovo Produções, 
do Fábio. Considero que o 
‘Péssima Influência’ é umas 
quinze vezes superior ao 
meu primeiro show. Amadu-
reci, e ainda tenho muita coi-
sa para aprender, mantendo 
os moldes do anterior.

Porque ‘Péssima Influên-
cia’? Continua mantendo 
a fama de ‘bad boy’? 

O título veio do Twitter. Fui 
considerado o perfil mais in-
fluente, há três anos, mais 
até que o Dalai Lama. Por isso 
a ‘péssima influência’! (risos). 
Não me importo com essa fa-
ma, com a forma que veem 
meu trabalho. As polêmicas 
dependem do receptor, mui-
tas vezes quem vê meu show 
ao vivo tem outra percepção. 
Qualquer comédia fora de 
contexto pode virar agressão.

Você acha que o stand-up 
está um pouco saturado?
Houve uma explosão, mas é 
algo muito recente. Há uma 
série de elementos que faci-
litaram essa proliferação nas 
novas mídias. Acho que esta-
mos numa fase em que só os 
bons ficarão.  METRO CURITIBA

FOTOS DIVULGAÇÃO

RAFINHA BASTOS
Lançando seu segundo show solo de stand-up, o comediante fala sobre seu retorno ao programa ‘A Liga’, 

da TV Band, sobre a fase atual do humor no Brasil e a parceria com o humorista Fábio Silvestre

‘É MUITO BOM ESTAR DE VOLTA’

Rafinha Bastos chega 
a Curitiba no início de 
outubro com seu novo 
show de stand-up, 
“Péssima Influência”, que 
também passa por Ponta 
Grossa no sábado 5/10. Os 
ingressos já estão à venda:

• “Péssima Influência” 
com Rafinha Bastos.
No Teatro Positivo
Domingo 6 de outubro, 
às 20h. Ingressos: 
R$ 35 e R$ 70. www.
diskingressos.com.br

Em Curitiba

O novo show “Péssima Influência” Com sua nova Ovo Produções, Fábio Silvestre vai lançar o documentário “Banquete”, que reúne Rafinha Bastos e onze comediantes de stand-up

Hoje, às 18h, o músico, escri-
tor e compositor Carlos Ma-
chado lança o DVD ‘Longe e 
outros canções’ (R$ 20), na Li-
vraria Arte & Letra (Al. Pres. 
Taunay, 130). Gravado no 
Guairinha no ano passado, o 
DVD apresenta o álbum ‘Lon-
ge’ e canções da carreira solo 
do curitibano, voltada à músi-
ca brasileira. No show, Macha-
do é acompanhado por Flávio 
Lira, Ronaldo Jr. e Alysson Ira-
la, e conta com participações 
de Julia Mallmann, Alexandre 
França e de Fernando Kopros-
ki.  METRO CURITIBA

Na Arte & Letra. Carlos 
Machado lança DVD hoje

Acontece hoje, das 19h às 
21h, mais um encontro seto-
rial com a classe artística curi-
tibana. O ‘Papo de Classe’ terá 
como temas as novas lingua-
gens culturais – gastronomia, 
moda, design e arquitetura – 
de acordo com o Plano Nacio-
nal de Cultura, e questões de 
gênero, raça e diversidade. 

A reunião será realizada 
no Teatro Londrina do Me-
morial de Curitiba. As pró-
ximas reuniões vão contem-
plar as áreas de fotografia e 
audiovisual.  METRO CURITIBA

‘Papo de 
Classe’.  Hoje 
no Memorial

Mostra de Cinema exibe 
o francês ‘Horas de Verão’
O auditório da Livraria Cul-
tura do Shopping Curitiba 
se transformará amanhã, 
às 19h, em uma verdadei-
ra sala de cinema. Os espec-
tadores poderão conferir 
o filme francês ‘Horas de 
Verão’, de Olivier Assayas, 
com entrada franca.

No longa de 2008, as ge-
rações de uma família se en-
contram para discutir a parte 
prática do espólio de uma vi-
da de amor e arte e redesco-
brem os laços que as unem. A 
duração é de 98 minutos.

A programação com títu-
los da Mostra Internacional 
de Cinema segue até 4 de de-
zembro. A atividade está su-
jeita à lotação de cada um dos 
auditórios, com senhas que 
devem ser retiradas com uma 
hora de antecedência na re-
serva da loja. A entrada será 
feita por ordem de chegada.

O próximo filme da mos-
tra será ‘Deixa ela Entrar’, 
de Tomas Alfredson, no dia 
2 de outubro. Informações 
pelo 3941-0292.

 METRO CURITIBA

‘Longe e outras canções’ foi gravado
 no Guairinha em 2012 | DIVULGAÇÃO

Amanhã, com entrada franca 
| DIVULGAÇÃO
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Metro pergunta

 Para falar com a redação: 
leitor.ctb@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Metro web

Qual atitude o governo 
brasileiro deve tomar, 
após a denúncia de 
que Dilma teria 
sido espionada?

Leitor fala

@Bassorenato
Acabar com a pilantragem, arregaçar 
as mangas e trabalhar muito para 
resolver aquilo que interessa: 
administrar o Brasil.

@WTarcisio
Com ironia. Não há mais nada para 
fazer. Ou então, mostrar cada vez 
mais que não tem o que esconder.

‘Mais Médicos’
O equivocado e eleitoreiro programa 
‘Mais Médicos’ não foi objeto de uma 
ampla e profunda discussão prévia 
com os órgãos representativos da clas-
se médica. Tentando desviar a atenção 
da opinião pública para a real precarie-
dade das condições de trabalho e aces-
so às regiões de atendimento, utilizou-
-se o falacioso argumento da ‘falta de 
médicos nacionais’ que se dispusessem 
a trabalhar nas localidades desassisti-
das, na quimérica tentativa de justifi-
car a implementação da medida. Oxalá 
o Poder Judiciário, nessas circunstân-
cias, a última linha em defesa da brasi-
lidade, no competente exercício da for-
ça do Direito, faça valer o bom senso.
RICARDO NOGUEIRA RAMOS - CURITIBA

Que fim levou?
Que fim levou a Proposta de Emenda 
Constitucional 20/2013 do senador Pau-
lo Paim (PT/RS), que determina o fim do 
voto secreto para toda e qualquer delibe-
ração? E a PEC 196/12 do senador Álva-
ro Dias, que permite o voto aberto para 
cassação de mandato de parlamentares, 
já aprovadas pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Senado?
LEÔNIDAS MARQUES - VOLTA REDONDA (RJ)

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@jornal_metroCTB

Smartphone 
pode virar 
microscópio
Ciência ótica. Engenheiro desenvolve projeto 
de lente que capta imagens minúsculas 

Lente permite ver ranhuras da folha com definição |  THOMAS LARSON/DIVULGAÇÃO

O smartphone já serve como 
um estúdio de foto e música 
portátil. Sempre proporcio-
nando o mundo ao alcance 
de um toque. Agora, chegou 
a vez da ciência transfor-
mar celulares inteligentes 
e tablets em um laborató-
rio de pesquisa. Pelo menos 
se depender de Thomas Lar-
son, 22, engenheiro mecâni-
co, que está desenvolvendo 
o “Micro Phone Lens”, uma 
lente minúscula e ultra sen-
sível capaz de efetuar a mes-
ma função de aumento de 
imagem de um microscópio.

Além de aproximar a vi-
são de objetos, o engenhei-
ro quer trazer as crianças 
para mais perto da ciência 
por meio da produção de fo-
tografias e vídeos.

Larson afirma que a len-
te serve em praticamente 
todos os aparelhos. É só aco-
plar uma de 6 mm no visor 
da câmera de no mínimo 5 
megapixels, focar e come-
çar a explorar o mundo. 

O aumento da imagem 
pode chegar a 15 vezes mais 
do que o zoom regular de 
um parelho.

Patrocínio
O inventor colocou seu pro-
jeto no site Kickstarter pa-
ra conseguir o patrocínio 
coletivo de R$ 12 mil e ti-
rar sua lente do papel. En-
tão, se você gostou da ideia 
corra, porque só restam se-
te dias para a arrecadação 
ser encerrada. 

 METRO 

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Cuide para que os vários interesses 
que tenha em atividades de seu dia a dia não provoquem afas-
tamento de pessoas especiais. 

O momento é de atenção dobrada com 
ações consumistas e com as despesas mais frequentes. Procure 
repensar prioridades financeiras.      

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

A exposição de sentimentos será essen-
cial em paqueras, se estiver só, e também aos comprometidos 
no convívio junto ao cônjuge.    

Com a Lua em seu signo, uma transição 
marcará seus projetos com motivações para executar algo que 
encontrava mais dificuldade. 

Serão bem vindos alguns afastamen-
tos de certas relações para equilibrar suas energias diante de 
problemas e desgastes da rotina.  

Temas como viagens, estudos e in-
teresses culturais são propensos a tomar atenção, seja planejan-
do algo ou vivenciando no lazer.     

Tendências para tratar assun-
tos burocráticos ou que requeiram a necessidade de maior pre-
caução com bens e finanças.

Mudará a maneira de lidar com re-
lações e valorizar quem mais precisa de você. Na vida afetiva, 
exercite mais alguns gestos românticos.

O envolvimento com as obrigações de 
sua rotina não deve ser desculpa para aproveitar momentos espe-
ciais de diversão.  

Ambientes sociais marcarão positiva-
mente momentos importantes, especialmente com amigos e si-
tuações que envolvam diversões. 

Em relacionamentos, cuide para 
não exagerar em cobranças diante de responsabilidades que divi-
de com pessoas importantes da sua vida.

A retomada de antigos assuntos tende 
a  influenciar o trabalho. Procure ter cautela e respeito com pa-
drões que envolvam esta área.  
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O técnico Dado Cavalcan-
ti resolveu poupar alguns jo-
gadores da longa viagem até 
Juazeiro do Norte, onde vai 
pegar o 8º colocado, Icasa-CE, 
às 19h30 de hoje. O veterano 
zagueiro Anderson e o lateral-
-esquerdo Paulinho, que vi-
nham sentindo a série de jo-
gos, ficaram em Curitiba e os 
substitutos serão Alex Alves e 
Tiago Silva, respectivamente, 
confirmou ontem o treinador. 

O time tem mais três 
desfalques certos: o ata-
cante Paulo Sérgio e o meia 
Lúcio Flávio estão suspen-
sos e Reinaldo, sentindo le-
são, segue fora. Uma das 
vagas ficou com JJ. Mora-
les, que também foi confir-
mado. Cavalcanti não con-
firmou, porém, o restante 
da escalação ontem. 

Em terceiro lugar no cam-
peonato, o Tricolor buscará 
hoje manter a boa fase: nos 
últimos quatro jogos foram 
três vitórias e um empate.

Henrique
Pela primeira vez em sete 
meses, o lateral-esquerdo 
Henrique, recuperado de le-
são no joelho, voltou a fazer 
parte do grupo e pode ser 

escalado. “É um jogador que 
tem alegria nas pernas. Es-
tivemos ansiosos para con-
tar com chance de utilizá-
-lo”, elogiou o técnico Dado 
Cavalcanti.

Série B. Zagueiro Anderson e lateral Paulinho ficaram em 
Curitiba. Reinaldo e Lúcio Flávio também não jogam

Tricolor sofre com jogadores suspensos  | GERALDO BUBNIAK / FOTOARENA 

Tricolor terá 
desfalques

13
gols, apenas, o Paraná levou 
nas 18 rodadas da Série B. 
O time tem a melhor defesa 
do campeonato, acima do 
Palmeiras, com 15.

Luís Carlos; Moacir, 
Brinner (Edimar), Alex 
Alves e Paulinho; Edson 

Sitta, Cambará e Fernando 
Gabriel; Kayke, Morales e Felipe 
Amorim (Luisinho). Técnico: Dado 
Cavalcanti

João Ricardo; Naylhor, 
Preto Costa e Luiz 
Otávio; Neilson, Da 

Silva, Elanardo, Geraldo (Gilmak) e 
Gustavo; Juninho Potiguar e 
Tadeu (Leandro) Técnico: Sidney 
Moraes 

ICASA

PARANÁ 

•  Estádio.  Romeirão, Juazeiro 
do Norte, CE, às 19 h30

• Transmissão. Transamérica, 
Banda B, 98 FM

THIAGO
MACHADO
METRO CURITIBA

ESTAMOS BEM, MAS 
NADA ESTÁ GARANTIDO
Olá, pessoal, beleza? Nesta terça-feira estou aqui em casa, 
em Fort Lauderdale, ainda tentando entender tudo o que 
aconteceu na corrida de domingo em Baltimore. Foi uma 
das mais complicadas desta temporada e vocês não imagi-
nam o que eu fiz para fugir das confusões. Fui bastante pru-
dente e cauteloso, mas mesmo assim acabei envolvido em 
vários incidentes, troquei o bico do meu carro duas vezes e 
ainda por cima levei punição. Diante disso tudo, seria nor-
mal que as coisas ficassem feias para o lado do campeonato, 
mas saí desta 16ª etapa do IZOD IndyCar Series com 49 pon-
tos de vantagem. Antes, estava com 38.

Há algumas explicações para isso e as principais delas 
não foram o acidente do Scott Dixon e o problema na parte 
elétrica no carro do Ryan Hunter-Reay. Nosso principal mé-
rito – e quando falo “nosso” estou falando de toda a equipe 
Penske que trabalha no carro #3 – tem sido a regularidade 
e a conscientização de que não há ponto que não deva ser 
buscado. Temos trabalhado muito forte até agora e não va-
mos mudar nesta reta final.

A gente só não retorna para a pista quando o carro não 
consegue mais sair do lugar, o que graças a Deus não acon-
teceu nessa temporada. É por isso que, seja lá na frente, se-
ja mais atrás, tenho cumprido 100% das voltas do calendá-
rio e sempre com o objetivo de marcar pontos importantes.

Claro que a vitória é sempre o principal objetivo, mas 
um campeonato tem de ser construído de maneira bem sóli-
da, consistente. Não adianta viver uma montanha russa, ga-
nhando uma corrida hoje e se esborrachando na outra ama-
nhã. Acho que a experiência da idade e de tantos anos nas 
pistas me permite entender melhor como as coisas funcio-
nam e não tenho do que reclamar da temporada que o Team 
Penske vem cumprindo até aqui.

E é essa mesma experiência que me faz ter certeza de 
que nada está terminado e muito menos garantido em ter-
mos de campeonato. É só fazer as contas para perceber que 
tem corrida pela frente e tudo pode acontecer. Se a gente 
somar os 50 pontos pela vitória e os bônus por pole (um 
ponto), liderança de volta (um ponto) e o maior número de 
voltas na liderança (mais dois), vamos concluir que são 54 
pontos por corrida. Como ainda temos a rodada dupla de 
Houston e a final de Fontana pela frente, temos 162 pontos 
em jogo. Isso é ponto que não acaba mais e, na prática, co-
loca uns dez pilotos em condições de vencer o campeonato.

Então, galera, nada de mudar estratégia ou encarar o fi-
nal do campeonato de modo diferente ao que temos feito 
até aqui. Um passo de cada vez e vamos que vamos. 

Abração e até semana que vem!       

Opinião

HELIO CASTRONEVES
HELIO.CASTRONEVES
@METROJORNAL.COM.BR

Helio Castroneves, 38, nasceu em São Paulo e foi criado em Ribeirão Preto. É o piloto brasileiro 
com mais vitórias na Indy, com 28 conquistas, e venceu três edições da Indy 500 (2001, 2002 e 
2009). Disputará em 2013 sua 16ª temporada na categoria e 14ª pelo Team Penske.  

Paulo Rink 
apresenta cidade
O Hospital Pequeno Prín-
cipe recebeu ontem a TV 
Fifa, que está no Brasil 
para gravar  programas 
sobre duas cidade sede: 
Curitiba e Brasília. Na ca-
pital paranaense,um dos 
assuntos foi a influência 
germânica, e Paulo Rink, 
que atuou no Bayer Le-
verkusen, foi persona-
gem. No hospital, a Fifa 
colheu material sobre o 
projeto Gols pela Vida. 

 METRO CURITIBA

Torneio de golfe 
bate recorde 
O 12º Aberto de Golfe do 
Paraná, realizado no Al-
phaville Graciosa Clube 
no último fim de semana, 
teve recorde de inscritos. 
No total, foram 141 joga-
dores na disputa. “Conse-
guimos também que o tor-
neio fosse válido para os 
rankings nacional e mun-
dial amador”, comemorou 
Ulisses de Toledo, presi-
dente da Federação Para-
naense e Catarinense de 
Golfe.  METRO CURITIBA 

Aberto TV Fifa

Fórmula 1

Definido
O australiano Daniel 

Ricciardo será o 
companheiro de 

Sebastian Vettel na 
Red Bull em 2014. Ele 

ocupará a vaga de 
seu compatriota Mark 
Webber, que está se 

aposentando.  

O Rubro-negro começou 
ontem os treinos, no CT do 
Caju, para a partida contra 
o Santos, amanhã, na Vila 
Capanema. O técnico Vag-
ner Mancini conta com a 
volta do zagueiro Manoel, 
no lugar de Dráusio, e do 
meia Paulo Baier, que subs-
titui Bruno Silva.

O Furacão, após 17 par-
tidas disputadas, ocupa 
o terceiro lugar, com 30 
pontos.

Hoje à tarde, Mancini 
comanda mais um treino 
para acertar os últimos de-
talhes, mas por enquanto a 
provável escalação do Fura-
cão conta com Weverton; 
Léo, Manoel, Luiz Alberto e 
Willian Rocha; João Paulo, 
Zezinho, Everton e Paulo 
Baier; Marcelo e Ederson.

20 mil sócios
O clube anunciou on-
tem que passou da mar-
ca de 20 mil sócios. 
A meta é chegar aos 
30 mil até dezembro.

 METRO CURITIBA

Paulo Baier volta a campo contra o
Santos | GERALDO BUBNIAK / FOTOARENA

Atlético. Paulo Baier e 
Manoel voltam ao time 
no jogo contra o Santos

O Coritiba confirmou on-
tem à tarde que o zagueiro 
Leandro Almeida e o volan-
te Júnior Urso não entram 
em campo nas próximas se-
manas. Na última partida, 
os dois deixaram o gramado 
com dores. 

Leandro Almeida sofreu 
pancada forte na canela e jo-
gou até o fim da partida con-
tra o Internacional. Ele sofreu 
uma lesão ligamentar no tor-
nozelo direito, e deve desfal-
car o time por três semanas.

Já o volante Júnior Urso 
deve precisar de quinze dias 
para se recuperar. O atleta 
foi diagnosticado com lesão 
muscular na coxa esquerda.

Na quinta-feira, o Coriti-
ba enfrenta o Botafogo, no 
Maracanã, pela 18ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 

 METRO CURITIBA

Coritiba. Urso e 
Leandro Almeida  
desfalcam time
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Dois grandes nomes movi-
mentaram o último dia da ja-
nela de transferências do fute-
bol europeu. Os meias Ozil e 
Kaká, ambos do Real Madrid, 
foram os principais negócios 
de ontem. Após quatro anos, 
o brasileiro está de volta ao 
Milan. Ele foi recebido com 
festa pelos torcedores do clu-
be italiano em Milão.

O Arsenal precisou abrir a 
carteira para fechar com Ozil. 
A negociação girou na casa 
dos 49,4 milhões de euros. O 

Manchester United fechou 
nos minutos finais da janela a 
contratação do meia Maroua-
ne Fellaini, do Everton. 

 METRO POA

Mercado. Ozil e Kaká 
foram os grandes nomes

Confira as principais nego-
ciações do último dia da ja-
nela de transferências do fu-
tebol europeu:

• Inglaterra 
O Arsenal contratou Ozil, 
do Real Madrid. 
O Manchester United 
fechou com Fellaini, do 
Everton.
O Liverpool acertou com o 
zagueiro Sakho, do PSG, e 
o meia Moses, que estava 

no Chelsea.

• Espanha 
O Getafe fechou 
a contratação do 
centroavante Lisandro 
López, do Benfica.

• Itália
O Milan acertou com 
Kaká, que estava no Real 
Madrid. O brasileiro 
Douglas Santos trocou o 
Granada pela Udinese.

Vaivém

49,4
milhões de euros foi o preço 
pago pelo Arsenal para 
contratar Ozil junto ao Real 
Madrid.

Felipão corta Fred 
e convoca Pato

Autor de dois gols na goleada 
do Corinthians por 4 a 0 sobre 
o Flamengo, domingo, no Pa-
caembu, pela 17ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, o ata-
cante Alexandre Pato foi con-
vocado ontem pelo técnico da 
Seleção Brasileira Luiz Feli-
pe Scolari. Pato vai substituir 
Fred nos amistosos do Brasil 
contra a Austrália, sábado, no 
Mané Garrincha, em Brasília, 
e Portugal, dia 10, em Boston, 
nos Estados Unidos.

O atacante corintiano, que 
completou 24 anos ontem, 
brigará com outros cinco jo-
gadores pela vaga do camisa 9 
do Fluminense. Além dele, Fe-
lipão tem à disposição para os 
dois amistosos Neymar (Bar-
celona), Bernard (Shakhtar 
Donetsk), Lucas (Paris Saint-
-Germain), Hulk (Zenit) e Jô 
(Atlético-MG). 

Os jogadores se apresen-

tam hoje ao treinador, em 
Brasília. O volante Ramires, 
do Chelsea, chegou ontem ao 
hotel. 

Titular desde que Felipão 
assumiu a Seleção, Fred atuou 
em 11 das 13 partidas com 
o técnico. Só não participou 
dos amistosos contra a Bolí-
via e Chile, porque Scolari es-
tava fazendo testes para a Co-
pa das Confederações. 
  METRO RIO

“A primeira oportunidade 
que tive na Seleção foi na 
Copa das Confederações 
e também por conta de 
uma lesão, do Damião. 
Lamento que seja assim, 
mas vou fazer o melhor.” 
ALEXANDRE PATO, ATACANTE 

Atacante volta a ter oportunidade na seleção | MOA PRESS

Seleção. Brasil jogará contra Austrália no sábado, em Brasília, e depois pega Portugal nos EUA
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